ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR935A

SOLICITUDE

AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL E PARA A REALIZACIÓN DE VIAXES POR RAZÓN
DE INTERESE SOCIAL, ASISTENCIAL OU HUMANITARIO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF/PASAPORTE
NÚMERO BLOQUE

PAÍS

PORTA

CP

PROVINCIA
TELÉFONO

ANDAR

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF/PASAPORTE

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se efectúen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica
de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PAÍS

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TIPO DE SOLICITANTE
Emigrantes galegos/as e os/as seus/súas fillos/as que posúan a condición de galegos/as residentes no exterior, nas condicións establecidas
no artigo 3.
Acompañante, no caso de necesidade de asistencia de terceiras persoas.

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR

(1)

NOME E APELIDOS

IDADE

PARENTESCO COA PERSOA
SOLICITANTE

MEMBROS DA UNIDADE
FAMILIAR

SOLICITANTE

(1) Deberán incluirse nesta parte todos os membros da unidade familiar nos termos do artigo 4.a) e b) da resolución.
Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
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DATOS ECONÓMICOS DA UNIDADE FAMILIAR
NOME E APELIDOS

PARENTESCO COA
PERSOA SOLICITANTE

INMOBLES

(2)

MOBLES

(3)

TIPO DE (4)
CONTÍA TOTAL DE
INGRESOS/RENDAS
INGRESOS

MEMBROS DA UNIDADE
FAMILIAR

SOLICITANTE

(2) Recibo do imposto que os grave ou contrato de compravenda.
(3) Certificacións bancarias.
(4) Pensións, salarios ...

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención.
Solicitou e/ou concedéronselle outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as que
a seguir se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incurso/a en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II debidamente cuberto e asinado (persoa acompañante e/ou membro da familia de acollemento en Galicia).
Documentación acreditativa da situación económica da persoa solicitante, así como da súa unidade económica familiar (artigo 8.1.3).
Documento acreditativo do estado de necesidade que fundamente a solicitude de axuda, que inclúa un orzamento detallado dos gastos
necesarios para paliar a dita situación, emitido por organismo oficial (artigo 8.1.4).
Acreditación da cobertura pola Seguridade Social ou polo centro sanitario das prestacións sanitarias que se realizarán no territorio español
(só no caso de solicitar prestacións sanitarias) (artigo 8.1.5).
Acreditación por parte da familia ou centro de acollida de facerse cargo da persoa beneficiaria da axuda (artigo 8.1.5).
Certificados expedidos por organismos oficiais que acrediten a necesidade de asistencia dunha terceira persoa durante a viaxe, no caso de
solicitar persoa acompañante na viaxe (artigo 8.1.6).
Outra documentación xustificativa ou informes do estado de necesidade que fundamenten a solicitude de axuda, completen ou faciliten a
graduación do estado de necesidade (artigo 8.1.7).
PRESENTADO
Documento identificativo da persoa solicitante que posúa a nacionalidade española, ben sexa
pasaporte español ou outro documento de identidade en que consten os seus datos persoais e
a nacionalidade española (artigo 8.1.1.a).
Documentación acreditativa da orixe galega (artigo 8.1.2).
Certificado de inscrición no Rexistro de Matícula Consular ou outro documento oficial
xustificativo que acredite a residencia continuada no exterior, no cal conste a dilixencia de
inscrición no Rexistro de Matrícula Consular (artigo 1.1.b).
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ANO
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COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos
documentos.
Documentación oficial acreditativa de que me atopo vinculado/a con un concello galego no Censo electoral de
residentes ausentes.

DENEGO E
PRESENTO O
DOCUMENTO

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral da Emigración, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a emigracion@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 5 de abril de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de
emerxencia social e para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou humanitario, e se procede á súa convocatoria para
o ano 2017.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Emigración

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

